
ПРИКЛАД ХРОНОЛОГІЧНОГО РЕЗЮМЕ 
Борисенко Ірина 

 01032, м. Львів, вул. Коперніка, 8, кв. 56 
тел.: (0322) 74-43-56 

Кваліфікація: Більш ніж 6-ти річний досвід роботи в області розробки і 
впровадження стратегії Public Relations компанії. 
Практичний досвід в організації і проведенні 
різноманітних заходів щодо PR. 

Досвід роботи:   
 
З січня 1998 року- 
 по теперішній час час 

Компанія Remcol 
 Начальник департаменту Public Relation 

 Створення концепції і програми заходів щодо Public 
Relation  
 Складання бюджету з Public Relation  
 Планування роботи департаменту  
 Контроль за виконанням і моніторинг результатів 

проведення PR-акцій  

Організація і проведення всіх корпоративних заходів 
щодо Public Relation 

Серпень1995 року –
Січень 1998 року 

Міжнародний центр інформації 
 Менеджер з Public Relation 

 Организація і проведення прес-конференцій  
 Реалізація різноманітних акцій з Public Relation  
 Участь у виставках  
 Створення і підтримка сайта організації 

 
Червень 1992 року – 
Серпень 1995 року 

Підприємство «Комкон» 
 Менеджер з Public Relation 

 Організація участі у виставках  

 Написання іміджевих, рекламних і аналітичних статей 

Проведення дослідження в режимі ревізії іміджу 
компанії 

Освіта: Київський Державний Педагогічний Університет, 1991 р.
 Спеціальність - викладач української мови і літератури 

Додаткова інформація: Вільне володіння українською, російською і англійською 
мовами. 
Права водія категорії «В». 

 
 



Борисенко Ігор Броніславович 
79000, м. Львів, вул. Словацькогоо, 8, кв. 56 

тел.: (0322) 35-43-56  
                                                                    е-mаіl: igorbor@ukr.net 
Особисті дані: 
Дата народження:                              25 травня 1974 р. 
Місце народження:                           м. Львів 
Громадянство:                                    українець 
Сімейний стан:                                  неодружений 
Досвід роботи: 
жовтень 2001р. - лютий 2002 р.          Помічник менеджера комерційного відділу ВАТ      
                                                                                          "Маркет-груп" 

 Проведення   маркетингового   дослідження   
(розробка   анкети, визначення цільової групи 
респондентів, проведення опитування, підготовка 
аналітичної записки);  
 ведення та переклад ділової кореспонденції;  
 робота з клієнтами; 
 ведення переговорів з іноземними клієнтами;  
 облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
Освіта: 
1997р. – по теперішній час                Львівська комерційна академія,     
                                                              факультет "Міжнародні економічні відносини";     
                                                            спеціальність "Міжнародні економічні відносини". 
1994-1997 рр.                                      Професійне технічне училище №15,  
                                                              спеціальність  кулінар-кондитер. 
Відзнаки:                                           Атестат про закінчення середньої школи з відзнакою, 
                                                             диплом спеціаліста з міжнародних економічних       
                                                             відносин з відзнакою. 
Знання мов:  
Українська                                          Рідна 
Російська                                             Вільно 
Англійська                                          Вільно 
Польська                                             Добре 
Грецька                                               Добре 
Комп’ютерна грамотність:           Диплом користувача комп’ютерної  техніки Львівського   
                                                           інституту менеджменту. Операційні програми: Windows,  
                                                           програми MS  Office (Word, Excel), Internet, економічні   
                                                          пакети прикладних програм Statistica, Econometric Views. 
Додаткова інформація:                  Наявність закордонного паспорта, прав водія категоріїВ,  
                                                            вміння користуватись офісною технікою.  
Особисті якості:                               Можу працювати автономно і в колективі,  
                                                            відповідальний, терпеливий, організований,  
                                                            орієнтований на результат, 
                                                            легко навчаюся, комунікабельний. 
Основні наукові роботи  
за 2001 – 2002 рр.:                            Конкурентноспроможність      
                                                            української продукції//Вісник 
                                                            ЛКА - №4 – 2001р. 
Рекомендації:                                   при вимозі. 



ПРИКЛАД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЮМЕ 
 
 

Іванченко Володимир Анатолійович 
 79032, м. Львів, вул. Пекарська, 15, кв. 16, 

 (0322) 79-75-82 
 
КВАЛІФІКАЦІЯ 

Дипломований фахівець з бухгалтерського обліку з 11-річним стажем 
складання фінансової звітності, включаючи рік незалежної ревізорської 
діяльності та п'ять років роботи в сфері виробничої бухгалтерії. Попередня 
діяльність пов'язана в основному з харчовою промисловістю. Великий досвід 
управлінської роботи й участі у розробці проектів. Знайомий із системами 
бухгалтерського обліку; маю досвід роботи з Lotus1-2-3, dBASE, Paradox та 
іншими програмними пакетами.  
 
ДОСВІД РОБОТИ 

Загальна бухгалтерія 
Маю великий досвід управління фінансовими справами, пов'язаними з 

діяльністю підприємства. Складав кошториси поточних витрат (на суму понад 3 
млн. грн.) і відігравав головну роль у реорганізації структури бухгалтерської  
звітності у відділах, забезпеченні удосконаленого аналізу і управління. 
Прибутки по одній з програм зросли на 21% протягом  першого року.  

Виробнича бухгалтерія 
Більш ніж п'ятирічний досвід ведення виробничої бухгалтерії на рівні 

відділів. Значний досвід у розробці нормативних витрат і проведенні 
дисперсійного аналізу в компаніях із регіональними операціями. Надавав 
допомогу у кодуванні і ціноутворенні для виробничих і маркетингових 
процедур.  

Управлінський та викладацький досвід 
Організовував і проводив семінари з бухгалтерського обліку для 

керівного складу з метою підвищення фінансової відповідальності керівництва 
відділу шляхом вивчення методів максимизации прибутків і мінімізації витрат. 
Проведення таких семінарів в одному з випадків сприяло за два роки  
скороченню витрат на 17 %. Розробив систему контролю бюджету 
капіталовкладень із метою забезпечення найбільш ефективного використання 
основних фондів.  
 
ОСВІТА 

Національний економічний університет, 1984 
Спеціалізація - бухгалтерський облік  

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 Дипломований аудитор 
 Почесний член Асоціації фінансистів 



 
ПРИКЛАД РЕЗЮМЕ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

 
Іванченко Володимир Анатолійович 

79032, м. Львів, вул. Пекарська, 15, кв. 16, 
 (0322) 79-75-82 

 
КВАЛІФІКАЦІЯ 
  Дипломований фахівець із бухгалтерського обліку з 11-річним стажем складання 
фінансової звітності, включаючи рік незалежної ревізорської діяльності та п'ять років роботи 
в сфері виробничої бухгалтерії. Попередня діяльність пов'язана в основному з харчовою 
промисловістю. Великий досвід управлінської роботи й участі в розробці проектів. Знайомий 
із системами бухгалтерського обліку; маю досвід роботи з Lotus1-2-3, dBASE, Paradox та 
іншими програмними пакетами.  
 
ДОСВІД РОБОТИ 
  Загальна бухгалтерія 
  Маю значний досвід управління фінансовими справами, пов'язаними з діяльністю 
підприємства. Складав кошториси поточних витрат (на суму понад 3 млн. грн.) і грав 
провідну роль у реорганізації структури бухгалтерської звітності у відділах, забезпеченні 
удосконаленого аналізу і управління. Прибутки по одній з програм зросли на 21% протягом  
першого року.  

Виробнича бухгалтерія 
Більш ніж п'ятирічнийній досвід ведення виробничої бухгалтерії на рівні відділів. 

Значний досвід у розробці нормативних витрат і проведенні дисперсійного аналізу в 
компаніях із регіональними операціями. Надавав допомогу у кодуванні і ціноутворенні для 
виробничих і маркетингових процедур.  

Управлінський і викладацький досвід 
Організовував і проводив семінари з бухгалтерського обліку для керівного складу з 

метою підвищення фінансової відповідальності всього керівництва відділу шляхом вивчення 
методів максимизации прибутків і мінімізації витрат. Проведення  таких  семінарів в одному 
з випадків призвело за два роки до скорочення  витрат  на 17%. Розробив систему контролю 
бюджету капіталовкладень із метою забезпечення найбільш ефективного використання 
основних фондів.  
 
ТРУДОВА БІОГРАФІЯ  

З січня 1991 р. по теперішній час - Підприємство XYZ; директор з фінансів 
 Липень 1986 р.- грудень 1990 р. – Компанія «Фаворит»; зам. директора з фінансів 
 Серепень 1984 р - червень 1986 –Інститут промислових ресурсів; бухгалтер 
  
ОСВІТА 
 Національний економічний університет, 1984 
 Спеціалізація - бухгалтерський облік  
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 Дипломований аудитор 
 Почесний член Асоціації фінансистів 



ПРИКЛАД СУПРОВІДНОГО ЛИСТА 
 
10943, Дніпропетровськ - 43, 
 вул. Малишева, 33, кв.15 

15 березня 2000 р. 

 

п. Мазуру Петрові Васильовичу, 

Менеджеру з персоналу Компанії ВСС, 

10946, Дніпропетровськ - 46, вул. Валдая, 47 

 

Шановний п. Мазур!  

Від вашого співробітника, Ігоря Петровича Сєрова, дізнався про те, що у Вашій 
компанії є вакантна посада менеджера з маркетингу. Ігор Петрович загалом ознайомив мене 
із тим, у чому полягає ця робота, в результаті чого я прийшов до висновку, що можу 
принести значну користь Вашій компанії, працюючи на цій посаді.  

В даний час я менеджер з маркетингу корпорації XYZ. У мене прекрасні відносини з 
XYZ, але, з огляду на свої фахові досягнення і сильні сторони, я прийшов до висновку, що 
мої ділові якості більше відповідають тій атмосфері підприємницького бізнесу, яка властива 
компанії ВСС.  

Як буде видно з резюме, що прикладається до цього листа, широкий діапазон 
маркетингових функцій, які я виконував протягом усієї своєї кар'єри, цілком відповідає сфері 
діяльності фірми ВСС, що поширилася останнім часом на 15 нових регіонів. Крім того, у 
мене є великий досвід у таких областях: спільна торгово-промислова реклама, регіональні 
просування продуктів, маркетингові дослідження ринку - тобто в тих сферах діяльності, що, 
як я припускаю, були б моїми основними посадовими обов'язками, якби я був прийнятий на 
роботу у Вашу компанію. Як може підтвердити Ігор Петрович, я надзвичайно старанний і 
відданий працівник, добре адаптуюся в будь-якому колективі.  

Якщо у Вас є якісь питання, пов'язані з будь-яким аспектом моєї трудової біографії, 
можете звертатися до мене в будь-який зручний для Вас час. З задоволенням прийму 
пропозицію зустрітися з Вами і розповісти дещо більше про те, яку користь, на мою думку, я 
міг би принести Вашій фірмі.  

Надзвичайно вдячний Вам за інтерес і увагу, виявлені до мого листа. Сподіваюся на 
відповідь на мою пропозицію.  

З повагою,  

Греченко Валентин Іванович  
 

 


